
 
 

 

 
 قطر يستقصون الفوائد الصحية للتمور –باحثو وايل كورنيل للطب 

 
قطر بأحدث التقنٌات  –استعان باحثون من واٌل كورنٌل للطب  :2102يونيو  22 –الدوحة 

فً ضوء مكانتها وأهمٌتها  ، وذلكالصحٌةالفائقة الستقصاء خصائص التمور ورصد فوائدها 
ٌّز  الخاصة عند المسلمٌن وحرصهم على بدء اإلفطار بالتمور خالل شهر رمضان الفضٌل. وٌتم

فً أحد المجاالت البحثٌة الحدٌثة نسبٌاً المعروف باسم "علم  باختصاصهمالباحثٌن هؤالء 
ٌُقصد به الدراسة الشاملة للتحوالت الكٌمٌائٌة الحٌوٌة فً جسم اإلنسان  .المستقلَبات"، و

 
فمن المعروف أن التمور غنٌة بالسكرٌات الطبٌعٌة، ما ٌجعلها مثالٌة عند بدء اإلفطار فً شهر 

ٌُعرف باسم "الكٌماوٌات النباتٌة"، رمضان، لكن ما ال ٌعرفه كثٌ رون أن التمور غنٌة أٌضاً بما 
ٌُقصد بها الكٌمٌاوٌات النباتٌة الطبٌعٌة الخافضة للكولٌسترول والمقلِّ  صة لمخاطر اإلصابة و

ٌُعرف عن التمور أٌضاً  .بأمراض القلب ب ومضادات االلتها على مضادات األكسدة بأنها تحتويو
 إلى جانب خصائص أخرى. ومركبات حامٌة لألعصابومضادات السرطان 

 
تقنٌات متقدمة لتحلٌل الكٌمٌاوٌات النباتٌة المفٌدة لصحة  قطر -واٌل كورنٌل للطب  باحثووٌستخدم 

وهما الخالص ودقلة  اإلنسان والموجودة فً اثنٌن من أكثر أصناف التمور انتشاراً فً المنطقة
بلدان مجلس التعاون ومنها قطر فً نً محمَّر ٌنتشر هو صنف َرْطب لونه ب والخالص النور.

ٌُطلق علٌه لقب "ملك التمور" بلدان شمال أفرٌقٌا مثل تونس فً هو منتشر ف نورالدقلة ، أّما و
 والجزائر.

 
أخصائٌة مشارٌع علوم األطعمة والصحة فً واٌل كورنٌل  وفً هذا الصدد، تقول سوٌتً ماثٌو

قطر: "من المعروف أن التمور تحتوي على كٌماوٌات حٌوٌة مثل الفالفونٌات  –للطب 
النباتٌة، وهذه ذات فوائد  والكاروتٌنوٌدات والبولٌفٌنوالت واالستروجٌنات النباتٌة واالستٌروالت

ا هً الجزٌئات "الصحٌة" التً تجد طرٌقها إلى جسم جمة لصحة اإلنسان. ونحن مهتمون بمعرفة م
 اإلنسان عندما ٌتناول أحدنا التمور".

 
وتابعت قائلة: "كذلك نرٌد أن نعرف كٌف تؤثر االختالفات فً الكٌمٌاوٌات الحٌوٌة فً صنفٌن من 
التمور فً االستقالب عند اإلنسان، ومن ثم فً صحته. لذا، وبدالً من استقصاء ما تحتوٌه التمور 

اتها فً دم من ألٌاف ومعادن وفٌتامٌنات، أجرٌنا تجارب لتحلٌل وجود الكٌمٌاوٌات النباتٌة وتغٌر
متطوعٌن تناولوا التمور بعد صٌام استمر اثنتً عشرة ساعة. ومن ثم قمنا بمقارنة محصلة التجربة 
بمحصلة تجربة تناول المتطوعون خاللها مشروبات سكرٌة خالصة. وهذه المنهجٌة مستلهمة من 

جدٌدة قبل خطوة أساسٌة فً الصناعة الدوائٌة تتمثل فً إجراء تجارب صارمة على العقاقٌر ال
ٌُعرف باسم "التوافرٌة الحٌوٌة"  طرحها فً األسواق، فمن األهداف األساسٌة حٌنها إثبات ما 
للعقار، أي التحقُّق من أن العقار المذكور ٌظهر بالفعل فً مجرى دم المتطوعٌن بعد تناوله. وقُمنا 

بة "عقاقٌر". وعند انتهاء هنا بتطبٌق المبدأ ذاته بإجراء تجربة إكلٌنٌكٌة على التمور بجعلها بمثا



 

الدراسة التحلٌلٌة سنتمكن من معرفة أي المغذٌات النباتٌة ُتستقلب بالفعل فً أجسام المتطوعٌن ومن 
 ثم التحقُّق من فوائدها لجسم اإلنسان".

 
ٌُولً الدكتور ستٌفن أتكنز قطر  وأحد الخبراء الدولٌٌن  –أستاذ الطب فً واٌل كورنٌل للطب  و

ً فً المركبات الكٌماوٌة المستخرجة من  المعروفٌن فً بحوث السكري والسمنة، اهتماماً خاصا
"هناك أربع فئات من ، وعلّق على الموضوع قائالً: النباتات، خاصة االستروجٌنات النباتٌة

واللٌجنانات والكومستانات. وتثٌر  اتاالستروجٌنات النباتٌة، هً االٌسوفالفونات واالستلبٌنٌ
والدٌادزٌن، بسبب تركٌزاتها  اهتمام الباحثٌن أكثر من غٌرها، خاصة الجٌنٌسٌتن االٌسوفالفونات

ٌُعتقد من فوائد لها فً تحسٌن حالة المصابٌن السكري والحد من  العالٌة فً منتجات الصوٌا وما 
خطر األمراض المتعلقة بالغدد الصماء، مثل هشاشة العظام وأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة 

اإلٌاس وسرطان الثدي والبروستاتا. فقد توصل باحثون إلى أن التمور تحتل المرتبة وأعراض سن 
لذا قد ٌكون للتمور . ٌزات هذه االستروجٌنات النباتٌةالثانٌة بٌن الفواكه من حٌث مستوٌات ترك

 فوائد صحٌة عظٌمة فً حال شكلت جانباً من حمٌة غذائٌة صحٌة".
 

ن متطوعاً معافاً للمشاركة فً الدراسة، وأخذ الباحثون عٌنات استعان فرٌق الباحثٌن بواحد وعشرٌ
دم من المتطوعٌن بعد صٌام استمر اثنتً عشرة ساعة. ثم ُطلب من المتطوعٌن تناول كمٌة كبٌرة 

نور"، وأُخذت بعدئذ منهم خمس عٌنات دم بمعدل عٌنة كل نصف ساعة. وبعد المن تمور "دقلة 
ة العٌادة وأُعٌدت تلك العملٌة مع تمور "الخالص". وكتجربمرور أسبوع، عاد المتطوعون إلى 

 هة، أُجرٌت العملٌة ذاتها مع مشروبات سكرٌة خالصة.موجّ 
 

أستاذ الفسٌولوجٌا والفٌزٌاء الحٌوٌة فً واٌل  ق ذاته، قال الدكتور كارستن زوريوفً السٌا
حالٌاً بتحلٌلها لمعرفة تأثٌر أكل قطر: "استكملنا أخذ العٌنات المطلوبة كاملًة ونقوم  –كورنٌل للطب 

التمور فً عملٌة االستقالب عند اإلنسان. وهذه دراسة استقصائٌة مثٌرة لالهتمام ألنها قد تعطٌنا 
معرفة معمقة عن أصناف التمور ذات التركٌزات العالٌة من الكٌماوٌات النباتٌة المفٌدة للصحة، 

 ة الغذائٌة المفٌدة لصحة اإلنسان".لنتمكن بعدئذ من تقدٌم توصٌات أفضل بشأن الحمٌ
 

بلدان الشرق األوسط، فأشجار النخٌل تتكٌف فً من أهم المحاصٌل الزراعٌة بأنها التمور ُتعرف 
إلى حد بعٌد مع البٌئة الصحراوٌة الجافة والرملٌة. وٌمثل هذا المشروع جانباً من اهتمام الباحثٌن 

منحة برنامج  2012فً عام  ، إذ نالواقطر المتواصل فً نخٌل التمر –فً واٌل كورنٌل للطب 
المقترحات االستثنائٌة من الصندوق القطري لرعاٌة البحث  –األولوٌات الوطنٌة للبحث العلمً 

فً مجال البحوث األساسٌة والتطبٌقٌة واإلكلٌنٌكٌة  هملتعزٌز جهود (X-014-4-001)العلمً 
قطر أول "بنك حٌوي للتمور" تتمثل  –ك أنشأ باحثو واٌل كورنٌل للطب المتعلقة بنخٌل التمر. كذل

بلداً، منها قطر  15صنفاً مختلفاً من التمور ُجمعت من  250مهمته فً تدوٌن خصائص أكثر من 
واإلمارات والسعودٌة ومصر والعراق وباكستان ولٌبٌا وتونس والمغرب واألردن والسودان 

ركٌة. ومن بٌن هذه األصناف قام الباحثون بتحدٌد ٌلمتحدة األموُعمان وإسبانٌا والوالٌات ا
فً  ،صنف من التمور. وسٌتمكن الباحثون فً المستقبل 110الخصائص االستقالبٌة أو األٌضٌة لـ 



 

من التنبؤ بالفوائد الصحٌة  ،ضوء هذه البٌانات مقرونة بالنتائج المتأتٌة من دراسة التوافرٌة الحٌوٌة
 من أصناف التمور.المحددة لكل صنف 

 
قطر وأحد  -مدٌر علم الجٌنوم فً واٌل كورنٌل للطب  الدكتور جوٌل مالك ومنذ عدة سنوات، ٌقود

الباحثٌن المنخرطٌن عن كثب فً بحوث نخٌل التمور، فرٌق الباحثٌن الذي وضع خرٌطة جٌنومٌة 
نه من الممكن استخدام . واكتشف فرٌق الباحثٌن حٌنها أ2008كاملة للنخٌل للمرة األولى فً عام 

تحلٌل الجٌنوم فً تحدٌد جنس فسائل النخٌل فً وقت مبكر، وهذه مسألة بالغة األهمٌة من الناحٌة 
التجارٌة ألن إناث النخٌل فقط هً التً تثمر. وفً السابق كان األمر ٌستغرق ما بٌن ستة إلى 

 ثم تحدٌد جنسها. ثمانٌة أعوام قبل أن تزهر أشجار النخٌل المتكاثر من البذور ومن
 

: "بما أننا حددنا تسلسل جٌنوم نخٌل "الخالص" بشكل كامل وسنستكمل فً هذا الصدد مالك وقال
إلى جانب  تسهم الدراسة اإلكلٌنٌكٌة للتمورنور" قرٌباً، سالتحدٌد تسلسل جٌنوم نخٌل "دقلة 

ن هذا الجهود الدراسات االستقالبٌة والجٌنومٌة، فً إثراء الفهم الشامل للتمور. وحسب معرفتنا، فإ
ونعتقد أنها ستمهد الطرٌق أمام تحقٌق الصلة المثلى بٌن زراعة نخٌل التمر  البحثٌة غٌر مسبوقة

 وصحة اإلنسان". 
 

  –انتهى  -
 

 التعلٌق على الصورتٌن المرفقتٌن:
استقصاء خصائص التمور ورصد فوائدها قطر الذٌن ٌعملون على  -باحثو واٌل كورنٌل للطب 

 الصحٌة
 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

امج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برن
برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن 
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

ة والمستدامة فً بحوث الطب قطر إلى بناء األسس المتٌن -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 
كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى 

ة للمواطنٌن للقطرٌٌن الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌ
 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 

weill.cornell.edu-http://qatar/  
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
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